FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR ANESTESISYKEPLEIERE.
1. Plass i organisasjonen
Anestesisykepleier:
• har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i sin kliniske yrkesutøvelse
• gjennomfører anestesi etter enhetens retningslinjer, på generell skriftlig
direktiv eller etter ordinasjon fra ansvarlig lege og i overensstemmelse med
"Standard for anestesi i Norge”
2. Stillingens formål
• Anestesisykepleieren skal arbeide kunnskapsbasert, og sykepleieutøvelsen
skal bygge på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.
• Anestesisykepleieren skal ved hjelp av relevant kunnskap og klinisk
kompetanse ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i den pre-,
per- og post- operative periode
o ved spesielle undersøkelser/behandlinger
o i akutte livstruende situasjoner
o ved akutt eller kronisk smerte
• Anestesisykepleieren anvender spesialisert medisinsk utstyr og bidrar ved sin
spesialkompetanse til at medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig
måte.
3. Kvalifikasjonskrav
Anestesisykepleier har:
• autorisasjon som sykepleier i Norge
• videreutdanning i anestesisykepleie i overensstemmelse med nasjonal
rammeplan/norsk master i anestesisykepleie eller tilsvarende utdanning fra
utlandet
4. Ansvars- og funksjonsområder
Anestesisykepleier utfører sitt arbeid i overensstemmelse med
• Lov om pasientrettigheter
• Lov om helsepersonell
• Lov om spesialisthelsetjenesten
• Forskrift for legemiddelhåndtering
• Standard for anestesi i Norge.
• NSFs yrkesetiske retningslinjer
• Andre relevante lover, forskrifter og retningslinjer
4.1. Pasientbehandling
Anestesisykepleiernes behandlende, lindrende og forebyggende funksjon innebærer
at anestesisykepleier:
• utfører sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull
hjelp som ivaretar pasientens krav til sikkerhet og kvalitet og beskytter mot
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uforsvarlig praksis
utøver sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en faglig forsvarlig og
målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling eller
undersøkelse
er ansvarlig for å forebygge, observere og bedømme komplikasjoner, samt
prioritere og iverksette sykepleietiltak og medisinske oppgaver i den pre-, perog postanestetiske periode
ved anestesiforløp som avviker fra det forventede, har plikt til snarest å varsle
ansvarshavende lege
samarbeider med annet helsepersonell
kontakter annen ekspertise ved behov
sikrer kontinuitet i sykepleien gjennom dokumentasjon og rapport av
observasjoner, sykepleietiltak og medisinske tiltak.
er ansvarlig for å holde høy hygienisk standard
medvirker til å redusere eller eliminere stressfaktorer som angst, usikkerhet og
smerteopplevelse
har ansvar for å ivareta pasientens integritet og medbestemmelsesrett
anvender relevant medisinsk teknisk utstyr
har opplæring i bruk av medisinsk utstyr for å sikre korrekt og sikker bruk og
vedlikehold, herunder kjenne til farer knyttet til bruk av utstyr
er pådriver i bruk av nytt utstyr (for eksempel ultralyd ved vaskulær aksess)
Ivaretar pasient og pårørendes rett til informasjon
ivaretar pasientens rett til samtykkekompetanse
følger krav til melding av pasientskader, nesten-uhell, uhell og ulykker
er kjent med pasient – og brukerrettigheter og klageadgang, og bistår
pasienter som ønsker hjelp til å fremme klage
deltar i akuttmedisinsk arbeid i og utenfor sykehus
inngår i katastrofemedisinsk beredskap
deltar som samfunnsaktør

4.2 Undervisning
Anestesisykepleierens veiledende og undervisende funksjon innebærer at
anestesisykepleier:
• har ansvar for undervisning og veiledning av egen faggruppe og tar ansvar for
undervisning av studenter og andre i helseteamet
• deltar i undervisningsopplegg i forebyggende og helsefremmende arbeid i og
utenfor sykehus
4.3 Forskning og fagutvikling
Anestesisykepleierens forsknings- og fagutviklende funksjon innebærer at
anestesisykepleier:
• skal holde seg kontinuerlig oppdatert innen spesialiteten og tilegne seg ny
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap ved å:
• følger ALNSFs forslag til kompetanseprogram
• arrangerer og deltar i undervisningsopplegg som er relevant for fag- og
funksjonsområde
• deltar i utarbeidelse og gjennomføring av kvalitetssikringsrutiner
• evaluerer kontinuerlig eget og andres arbeid
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stimulerer til, og arbeider med, fagutvikling og forskningsprosjekter i henhold til
forskningsetiske retningslinjer
samarbeider med utdanningsinstitusjoner om undervisningsopplegg,
veiledning og evaluering

4.4 Ledelse og personalforvaltning
Anestesisykepleierens administrative funksjon innebærer at anestesisykepleier i
samarbeid med avdelingsledelsen:
• er ansvarlig for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med
avdelingens og institusjonens målsetting
• planlegger og tilrettelegger egne og avdelingens arbeidsoppgaver
• deltar i utarbeidelse av pre-, per- og postanestetiske prosedyrer og
retningslinjer
• koordinerer egen virksomhet og samarbeider med øvrige faggrupper
• medvirker til og planlegger for individuell faglig utvikling
• sørger for at nødvendig opplæring blir gitt, og at denne er systematisk og
dokumentert
• har medansvar for ressursforvaltning innen gitte økonomiske rammer
• dokumenterer økonomiske behov for å sikre kvaliteten på den
anestesisykepleie som ytes til pasienten
• medvirker i utvikling av planer for akutt- og katastrofeberedskap
• deltar i ekstern og intern beredskap
• fremmer helse, miljø og sikkerhet

Vedtatt på ALNSFs generalforsamling 2014
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